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Europeisk mobilitetsuke og bilfri dag
I september er det igjen duket for den årlige kampanjen for mer miljøvennlig transport.
16. til 22. september 2018 er det Europeisk mobilitetsuke og 22. september er det Bilfri dag.
Vi oppfordrer alle kommuner til å delta.
Vis fram miljovennlige transportalternativer
Europeisk mobilitetsuke er en årlig kampanjeuke for å fremme mer miljøvennlig transport. 2500
europeiske byer og tettsteder deltar i kampanjeuken. I fjor deltok 30 norske kommuner med en rekke
arrangementer og tiltak for bedre kollektivtransport, tilrettelegging for syklister og gående og
opprusting av gater og byrom. Tiltak for universell utforming, trafikksikkerhet og miljø ble også
synliggjort. Det ble for eksempel arrangert gratis temamøte om tilrettelegging for sykkel i Ålesund og
åpnet ny sykkelparkering i Fredrikstad. I tillegg arrangerte noen byer Park(ing) day, som handler om
kreativ utnyttelse av plass som vanligvis brukes til parkering av biler.
Hvordan delta?
For å delta i kampanjen må kommunen registrere minst ett permanent tiltak for miljøvennlig transport
som skal gjennomføres i løpet av året. Bedrifter og virksomheter kan også registrere seg som egne
deltakere. For å bli registrert som deltaker må kommunen fylle ut påmeldingsskjema på nett.
For mer informasjon se: www.mobilitetsuken.no
Årets tema er «Velg rett reisemiks»
Europeisk mobilitetsuke har som mål å synliggjøre hvordan du kan reise mer miljøvennlig samtidig
som du dekker transportbehovet ditt. I 2018 er hovedbudskapet for Mobilitetsuka at du kan kombinere
ulike transportformer for å få en effektiv og miljøvennlig reise. Bilen kan være praktisk til tider, men
for mange har bilbruken blitt en vane. Det kan være enklere og raskere å kombinere transportmidler.
Blant annet legger regjeringen til grunn et mål om nullvekst i biltrafikken i de ni største byområdene,
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og at sykkelandelen i byene skal være 20 prosent. Regjeringen har også satset betydelig på jernbanen,
mens utprøvingen av selvkjørende kjøretøy kan gi et nytt tilskudd til transportsystemet. Stadig flere får
tilgang til reiseplanleggere på nett eller mobil. Ved å synliggjøre alle alternativene, kan du velge
reisemiddel etter ditt behov, og enklere velge å reise miljøvennlig når du har mulighet.
Skap allianser
For å få til et vellykket arrangement er det viktig å involvere lokale deltakere. Fylkeskommune, Bane
NOR (Jernbaneverket), NSB, Statens vegvesen, trafikkselskaper, lokalt næringsliv og frivillige
organisasjoner som for eksempel jobber med fysisk aktivitet og byutvikling, kan være aktuelle
samarbeidspartnere. Fra og med 2016 har organisasjonen Miljøagentene samkjørt sin skolevegaksjon
til samme uke som Europeisk mobilitetsuke for å kunne dra veksler av hverandres arbeid.
Helsedirektoratet og Miljødirektoratet støtter opp under Europeisk mobilitetsuke på nasjonalt plan.
Finn nyttig informasjon på nett
I Norge er det Statens vegvesen Vegdirektoratet som har koordineringsansvaret for Europeisk
mobilitetsuke og Bilfri dag. For nyttig informasjon se nettsidene:
www.mobilitetsuken.no
www.mobilit week.eu
eller ta kontakt med Nasjonal koordinator Kristin Forsnes på e-post mobilitetsukagvegvesen.no
på telefon 47 63 85 59.
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